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บทคัดยอ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความ
รับผิดชอบและเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบสําหรับนักเรียน โรงเรียนบานโนนมวง จังหวัดกําแพงเพชร เปน
กิจกรรมท่ีเนนใหการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม ถือไดวาเปนจุดประสงคหลักของ
การศึกษาในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมท้ังเปนเปาหมายอันดับตนๆ ท่ีจะพัฒนาผูเรียนเพ่ือ 
เปนพลเมืองท่ีดีของสังคม ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีจะเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม จึง
เปนสิ่งท่ีสําคัญอยางยิ่งสําหรับประเทศไทยในยุคปจจุบัน การจัดการเรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมน้ัน 
ไมสามารถพัฒนามาจากรปูแบบการจัดการ เรียนรูแบบใดแบบหน่ึง หรือเพียงกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวได ดังน้ัน
ผูวิจัยจึงบูรณาการการจัดการเรียนรู 3 รูปแบบ ไดแก 1) ใชในกิจกรรมท่ี 1 มโนทัศน ความรับผิดชอบทางสังคม 
(Social Responsibility Concept) 2) รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม (Group process - 
based Learning) ใชในกิจกรรมท่ี 2 เรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคมโดยใช กระบวนการกลุม (Social 
Responsibility Using Group Process) 3) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม 
(Instructional Model based on Bloom’s Affective Domain) ใชกับกิจกรรมท่ี 3 เสริมสรางแรงบันดาลใจใน
การทําประโยชนตอสังคม (Encouraging Inspiration in Social Benefits) โดยทํากิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรม
ความรับผิดชอบตอสังคม โดยการพัฒนาตามแบบ Bloom Taxonomy ท้ัง 3 Domain รวมท้ังวัดและประเมินผล
ท้ัง 3 กิจกรรมดวย เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  กิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบสําหรับนักเรียน 
โรงเรียนบานโนนมวง จังหวัดกําแพงเพชร มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนากิจกรรมเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม โดยการบูรณาการการจัดการเรียนรู และเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม 
นอกจากน้ีผูรับผิดชอบโครงการไดดําเนินกิจกรรมกับโรงเรียนบานโนนมวง ต.นครชุม อ.เมือง จ.กําแพงเพชร 
กลุมเปาหมายตามวัตถุประสงค โดยแบง 3 กลุม ประกอบดวย ครูผูเขารวมโครงการ 5 คน นักเรียนท่ีเขารวม
โครงการ 40 คน และนักศึกษาวิชาชีพครู 20 คน 
 ผลท่ีเกิดข้ึนจากการดําเนินกิจกรรมการบูรณาการการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความ
รับผิดชอบสําหรับนักเรียน โรงเรียนบานโนนมวง จังหวัดกําแพงเพชร พบวา  
 หนวยการเรียนรูท่ี 1 จากการประเมินโดยใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน พบวา คาเฉลี่ยคะแนน
สอบกอนเรียนของนักเรียน เทากับ 7.25 คะแนนและคะแนนสอบหลังเรียนเทากับ 8.13 เมื่อนําไปเปรียบเทียบกัน
จะพบวาคะแนนสอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 หนวยการเรียนรูท่ี 2 จากการประเมินโดยใชแบบสังเกตพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน นักเรียน
จะตองไดคะแนน 50 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จึงจะผานเกณฑ โดยมีพฤติกรรมบงช้ีในการประเมิน 
ไดแก 1) สงงานตรงเวลา 2) ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 3) ตั้งใจเรียน 4) ทําเวรทําความสะอาด 5) ชวยเหลืองาน
สังคม 6) ทําประโยชนแกสวนรวม 7) เคารพกฎระเบียบ 8) ตรงตอเวลา 9) ใชหลักประชาธิปไตย 10) รักษาสาธารณ
สมบัติ โดยผลการประเมินพบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 83.91 ถือวาผานเกณฑ 
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 หนวยการเรียนรูท่ี 3 จากการประเมินกิจกรรมบันทึกความดี นักเรียนจะตองไดคะแนน 80 คะแนน จาก
คะแนนเต็ม 150 คะแนน จึงจะถือวาผานเกณฑ โดยผลการประเมินสมุดบันทึกความดี พบวา นักเรียนมีคะแนน
เฉลี่ย เทากับ 124.78 ถือวาผานเกณฑ และจากการสังเคราะหขอมลูเชิงคุณภาพ พบวาในเรื่องความรับผิดชอบตอ
ตนเอง นักเรียนสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามกิจวัตรประจําวันของนักเรียน เรื่องความรับผิดชอบตอโรงเรียน นักเรียน
สามารถปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน พบวานักเรียนสามารถปฏิบัติ
หนาท่ีในฐานะความเปนพลเมืองท่ีดี แมจะเปนงานท่ีไมไดรับมอบหมายก็ตาม 
คําสําคัญ: การบูรณาการการจัดการเรียนรู / การเสริมสรางพฤติกรรม / พฤติกรรมความรับผิดชอบ 
 

Abstract 
 This research aims to reinforce responsible behavior for students. Baan Non Muang School 
Khampangphet that is an activity that emphasizes moral development. Including social 
responsibility that can be regarded as the main purpose of the Study in social, religious and cultural 
science subjects as well as being the top target. To develop learners to be a good citizen of society 
Therefore, the learning process will enhance social responsibility behavior that is very important 
for Thailand in the present age. The management of social responsibility behavior cannot develop 
from only one learning management or just one activity. 
 The researcher integrates 3 types of learning management: 1) Used in Activity 1, Social 
Responsibility Concept. 2) The Group process - based Learning. Use in Activity 2. Learn Social 
Responsibility Concept Using Group Process 3) Instructional Model based on Bloom's Affective 
Domain is used for Activity 3, which inspires attitudes by promoting socially responsible behavior. 
By developing Bloom Taxonomy in all three domains, and measuring and evaluating all three 
activities to help students learn effectively. 
 Activities to Integrate learning management to enhance responsive behavior for students 
Baan Non Muang School, Khampangphet. The purpose is to develop and strengthen social 
responsibility. By integrating the pattern of learning management and to strengthen social 
responsibility 
 In addition, the project's participants with activities at Ban Non Muang School, Nakhon 
chum, Meong, Kamphaeng Phet. The 3 groups consist of 5 participating teachers, 40 attending 
students and 20 internship teachers. 
 The result of the integration of learning management activities to enhance student 
responsibility behavior. Baan Non Muang School Kamphaeng Phet Province found that: 
 Unit 1, based on the pre-test and post-test assessments, found that the average pre-test 
scores for students were 7.25 and the post-test scores were 8.13 that shown the post test score is 
higher than pre test score at the 0.05 level of significance. 
 Unit 2, based on student behavior observation. Students must score 50 points out of 100 
points to pass. The behavioral indicators included in the assessment were: 1) timely delivery;  
2) assigned work; 3) attending classes; 4) cleaning; 5) social assistance; 6) benefiting the public;  
7) respect the rules 8) punctuality 9) use democratic principles 10) pretend the public properties. 
By the evaluation found that students with an average score of 83.91 are considered passable. 
 Unit 3, Evaluation from goodness record. Students must score 80 points out of a full score 
of 150 to qualify. The result of the evaluation of the goodness record showed that the average 
score of students was 124.78 and from the qualitative data synthesis found that in self-
responsibility. Students can perform their duties according to their daily routines, School 
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responsibility, they can fulfill their assigned duties. And the responsibility of the community found 
that students can perform their duties as a good citizens. Even though it is not an assignment. 
Keywords: integrated learning management / strengthen behavior / responsibility behavior 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 สืบเน่ืองจากนโยบายรัฐบาลในปจจุบัน ไดมุงทิศทางในการพัฒนาประเทศชาติเพ่ือใหเกิดความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ตลอดจนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ดานอุดมศึกษา ท่ีมุงเนนใหความสําคัญกับการสงเสรมิบทบาท
ใหสถาบันอุดมศึกษาในพ้ืนท่ีทําหนาท่ีเปนพ่ีเลี้ยงใหแกสถานศึกษาในทองถ่ินเพ่ือใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ จากเหตุผลดังกลาวผูรับผิดชอบจึงตระหนักถึงการพัฒนาผูเรียนโดย
มุงเนนใหสถาบันอุดมศึกษานํานวัตกรรมทางการศึกษา ทรัพยากร ตลอดจนความรู ความเช่ียวชาญของบุคลากร 
เนนการพัฒนาศักยภาพครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลองนโยบายดานการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีมุงแกปญหาการศึกษาของชาติ ท้ังเรื่องการ อานออกเขียนได การยกระดับความรู
ภาษาอังกฤษ การจัดการเรียนการสอนสะเต็มในสถานศึกษา เปนตน รวมท้ังการพัฒนาผูเรียนใหเกิดทักษะชีวิตและ
การทํางาน ทักษะการเรียนรู ทักษะดานสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี ซึ่งเปนทักษะแหงศตวรรษท่ี 21 โดยใช
รูปแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีหลากหลาย อาทิ การลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู รูปแบบการจัดการเรียนการสอน
สะเต็มในสถานศึกษา การยกระดับความรู ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน 
การพัฒนาศักยภาพครู และกิจกรรมอ่ืนๆ ตามความตองการของโรงเรียน  
 การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงความรับผิดชอบตอสังคม ถือไดวาเปนจุดประสงคหลกัของการ ศึกษา
ในกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม รวมท้ังเปนเปาหมายอันดับตนๆ ท่ีจะพัฒนาผูเรียนเพ่ือเปนพลเมือง
ท่ีดีของสังคม ดังน้ันกระบวนการจัดการเรียนรูท่ีจะเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม จึงเปนสิ่งท่ีสําคัญ
อยางยิ่งสําหรับประเทศไทยในยุคปจจุบัน  

การจัดการเรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมน้ัน ไมสามารถพัฒนามาจากรูปแบบการจัดการ 
เรียนรูแบบใดแบบหน่ึง หรือเพียงกิจกรรมเพียงกิจกรรมเดียวได ดังน้ันผูวิจัยจึงบูรณาการการจัดการเรียนรู  
3 รูปแบบ ไดแก 1) รูปแบบการจัดการเรียนรูมโนทัศน (Concept Attainment) ใชในกิจกรรมท่ี 1 มโนทัศนความ
รับผิดชอบทางสังคม (knowledge) 2) รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม (group process - based 
learning) ใชในกิจกรรมท่ี 2 เรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคมโดยใช กระบวนการกลุม (practice, skill) 
3) การจัดการเรียนรูตามแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม (instructional model based on Bloom’s 
affective domain) ใชกับกิจกรรมท่ี 3 เสริมสรางแรงบันดาลใจในการทําประโยชนตอสังคม (attitude, attribute) 
โดยทํากิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม โดยการพัฒนาตามแบบ Bloom Taxonomy ท้ัง 3 
domain รวมท้ังวัดและประเมินผลท้ัง 3 กิจกรรมดวย เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการรูแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความ
รับผิดชอบตอสังคม  

2. เพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคม โดยการบูรณาการจัดการเรียนรู 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก โดยแบง 3 กลุม ประกอบดวย ครูโรงเรียนบานโนนมวงผูเขารวมโครงการ 5 คน 
นักเรียนโรงเรียนบานโนนมวงท่ีเขารวมโครงการ 40 คน และนักศึกษาวิชาชีพครู 20 คน 
 กระบวนการวิจัย 

กิจกรรม/โครงการการบูรณาการการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผดิชอบสําหรับ
นักเรียน โรงเรียนบานโนนมวง จังหวัดกําแพงเพชร ไดดําเนินการตามกระบวนการ 4 ข้ันตอน ดังน้ี 
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ขั้นวางแผน ไดแก การดําเนินงานของคณะผูรับผิดชอบโครงการประชุมเพ่ือออกแบบกิจกรรม 
รวมท้ังการประชุมรวมกับผูบริหาร และครู โรงเรียนบานโนนมวง เพ่ือดําเนินการและเขารวมกิจกรรม 

ขั้นดําเนินงาน ไดแก การดําเนินงานกิจกรรม/โครงการ โดยแบงออกเปน 3 หนวยการเรียนรู ดังน้ี 
  หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องมโนทัศนความรับผิดชอบทางสังคม (ข้ันการพัฒนาดานความรู) ใน
หนวยการเรียนรูน้ีประกอบดวยเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวของกับความหมาย ลักษณะ พฤติกรรมท่ีเปนตัวบงช้ีของความ
รับผิดชอบ โดยใหนักเรียน/ผูเขารวมโครงการ ไดรับความรูกอนเพ่ือดําเนินการเรียนรูในหนวยการเรียนรูท่ี 2 ตอไป 
  หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่องเรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคมโดยใชกระบวนการกลุม 
(ข้ันการพัฒนาทักษะ, การปฏิบัติ) ในหนวยการเรียนรูน้ีประกอบดวยเน้ือหาสาระท่ีเก่ียวของกับการเรียนรู ถึง
พฤติกรรมท่ีเปนตัวบงช้ีของความรับผิดชอบ โดยใหนักเรียน/ผูเขารวมโครงการ ไดเรียนรูแนวทางของพฤติกรรม
ความรับผิดชอบ เพ่ือนําไปเปนแรงบันดาลใจตอการทําประโยชนเพ่ือสังคมตอไป 
  หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่องเสริมสรางแรงบันดาลใจในการทําประโยชนตอสังคม ในหนวยการ
เรียนรูน้ีประกอบดวยการดําเนินการปฏิบัติตนใหเปนผูมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตอครอบครัว ตอเพ่ือน ตอสังคม  

ขั้นตรวจสอบ ไดแก การประเมินผลพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียน รวมท้ังการประเมิน
ความพึงพอใจของผูเรียนท่ีไดรับจากการเขารวมกิจกรรม 

ขั้นปรับปรุง ไดแก การสรุปรายงานผลการดําเนินงาน และปรับปรุงผลการดําเนินงาน 
รูปแบบกิจกรรม 

กิจกรรม/โครงการการบูรณาการการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผดิชอบสําหรับ
นักเรียน โรงเรียนบานโนนมวง จังหวัดกําแพงเพชร ไดดําเนินการโดยมีรูปแบบกิจกรรมเปนไปตามหนวยการเรียนรู 
ดังน้ี 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องมโนทัศนความรับผิดชอบทางสังคม โดยกิจกรรมของหนวยการเรียนรูท่ี 1 
มีดังน้ี 
  กิจกรรมท่ี 1 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
  กิจกรรมท่ี 2 ศึกษามโนทัศน (concept) ความรับผิดชอบทางสังคม โดยใชรูปแบบการจัดการ
เรียนรู concept attainment ประกอบดวย  

1. ความหมายของความรับผิดชอบทางสังคม 
2. คุณลักษณะของความรับผิดชอบทางสังคม 
3. ตัวช้ีวัดของความรับผิดชอบทางสังคม 
4. ตัวอยางของผูมีความรับผิดชอบทางสังคม 

  กิจกรรมท่ี 3 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่องเรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคมโดยใชกระบวนการกลุม โดย

กิจกรรมของหนวยการเรียนรูท่ี 2 มีดังน้ี 
  กิจกรรมท่ี 1 สื่อสารเปนเหตุ  

1. แบงกลุมนักเรียนตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน 
2. เลือกหัวหนากลุม โดยใชแนวทางประชาธิปไตย 
3. ใหหัวหนาเดินมาดูรูปท่ีเก่ียวกับพฤติกรรมท่ีเปนความรับผดิชอบตอตนเอง ตอโรงเรียน 

ตอครอบครัว ตอสังคม 
4. หัวหนาเดินกลับไปใบรูปดังกลาวใหเพ่ือนสมาชิก โดยหามพูด แสดงทาทางเพียงอยาง

เดียว ใหเวลา 2 นาที 
5. ใหเพ่ือนสมาชิกทายทาทางดังกลาววาเพ่ือนทําทาอะไร และเปนความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ตอโรงเรียน ตอครอบครัว หรือตอสังคม  
6. หากเพ่ือนสมาชิกทายถูก/ผิด สามารถเลือกหัวหนาคนเดิมหรือคนใหมก็ได 
7. หากเลือกหัวหนาคนใหม ใหใชแนวทางประชาธิปไตยเชนเดิม และอธิบายเหตุผลให

หัวหนาคนเกาทราบถึงสาเหตุการเปลี่ยน 
8. กลุมใดทําคะแนนไดนอยท่ีสุด จะถูกลงโทษ 

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 



559 
 

  กิจกรรมท่ี 2 ตอติดดี 
1. แบงกลุมนักเรียนตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน 
2. แจกภาพจิ๊กซอวใหแตละกลุม โดยใหแตละกลุมมาจับภาพเอง 
3. ใหแตละกลุมตอภาพ จากน้ัน ทายวาภาพน้ันคืออะไร และเปนความรับผิดชอบดานใด 

  กิจกรรมท่ี 3 เลารอบวง 
1. แบงกลุมนักเรียนตามความเหมาะสมของบริบทโรงเรียน 
2. ใหเลือกตัวแทน 1-2 คน (เพ่ือทําหนาท่ีจดบันทึกเรื่องราว) 
3. ใหนักเรียนแตละกลุมเลาเรื่องราวอะไรก็ไดกลุมละ 1 เรื่อง โดยนักเรียนเลาตอๆ กันไป

เปนเรื่องราว 
4. กําหนดให 1 กลุมจะตองมีพฤติกรรมความรับผิดชอบตอตนเอง โรงเรียน ครอบครัว 

สังคม อยางนอย 10 พฤติกรรม  
5. ใหนักเรียนแยกคําท่ีเปนพฤติกรรมตอตนเอง โรงเรียน ครอบครัว สังคม  
6. กําหนดเวลา 30 นาที 
7. ออกไปนําเสนอ 

หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่องเสริมสรางแรงบันดาลใจในการทําประโยชนตอสังคม โดยกิจกรรมของ
หนวยการเรียนรูท่ี 3 ใหนักเรียนไดเกิดแรงบันดาลใจ มีทัศนคติท่ีดีตอการทําความดี และความรับผิดชอบตอสงัคม 
โดยนักเรียนกลับไปทําความดี ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอโรงเรียน ตอสังคม ซึ่งเมื่อทําความดีหรือความ
รับผิดชอบน้ันแลว นักเรียนจะตองจดลงในสมุดบันทึกความดี แบงออกเปนความรับผิดชอบตอตนเอง ตอโรงเรียน 
ตอสังคมและชุมชน  
 
ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเปนการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะความรับผิดชอบของนักเรียน โดยมี
ขอบเขตการวิจัย ดังน้ี 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะความรับผิดชอบของนักเรียน ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชใน
การวิจัย ดังน้ี 

ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนบานโนนมวง ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 
กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนโรงเรียนบานโนนมวง ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร ระดับช้ัน

ประถมศึกษาปท่ี 1 และ 6 จํานวน 40 คน และนักศึกษาวิชาชีพครู 20 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling)  
 เนื้อหาการวิจัย 

รูปแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะความรับผิดชอบในยุคการศึกษาไทย 4.0 กรณีศึกษา
โรงเรียนบานโนนมวง ตําบลนครชุม อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร มุงเนนการจัดกิจกรรมโดยมี รูปแบบการ
จัดการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Directed Learning: SDL) การจัดการเรียนรูมโนทัศน และการจัดการเรียนรูโดยใช
กระบวนการกลุมเปนฐานในการพัฒนาหลักสูตรเสริมเพ่ือใหเกิดทักษะความรับผิดชอบ แบงเปน 3 กิจกรรมการ
เรียนรู ไดแก 

กิจกรรมการเรียนรูท่ี 1 เรื่อง มโนทัศนความรับผิดชอบทางสังคม 
กิจกรรมการเรียนรูท่ี 2 เรื่อง เรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบ 
กิจกรรมการเรียนรูท่ี 3 เรื่อง เสริมสรางแรงบันดาลใจในการทําประโยชนตอสังคม 

 ตัวแปร 
ตัวแปรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 
- ตัวแปรอิสระ คือ หลักสูตรเสริมเพ่ือพัฒนาทักษะความรับผิดชอบ รูปแบบการจัดการเรียนรูดวย

ตนเอง การจัดการเรียนรูมโนทัศน และการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุมเปนฐาน 
- ตัวแปรตาม คือ ทักษะความรับผิดชอบ 
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สรุปผลการวิจัย 
 การบูรณาการการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบานโนนมวง 
จังหวัดกําแพงเพชร สามารถสรุปผลการดําเนินวิจัยได ดังน้ี 

1. กิจกรรมการเรียนรูแบบบรูณาการรปูแบบการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบ
ตอสังคมไดบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนรู จํานวน 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู โดยครอบคลุมพุทธิพิสัย ทักษะ
พิสัย และจิตพิสัย ไดแก รูปแบบการจัดการเรียนรูมโนทัศน รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม และ
รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม จึงออกมาเปน 3 หนวยการเรียนรู ดังน้ี 

หนวยการเรียนรูท่ี 1 เรื่องมโนทัศนความรับผิดชอบทางสังคม  
หนวยการเรียนรูท่ี 2 เรื่องเรียนรูพฤติกรรมความรับผิดชอบทางสังคมโดยใชกระบวนการกลุม 
หนวยการเรียนรูท่ี 3 เรื่องเสริมสรางแรงบันดาลใจในการทําประโยชนตอสังคม 

2. ผูดําเนินโครงการไดดําเนินการเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมโดยการบูรณาการ
รูปแบบการจัดการเรียนรูตามหนวยการเรียนรูและกิจกรรมท่ีไดพัฒนาข้ึน ผลการเสริมสรางพฤติกรรมความ
รับผิดชอบ ดงัน้ี 

1) หนวยการเรียนรูท่ี 1 พบวา พฤติกรรมดานความรับผิดชอบกอนเรียนของนักเรียน เทากับ 7.25 
คะแนนและหลังเรียนเทากับ 8.13 จะเห็นไดวาพฤติกรรมดานความรับผิดชอบหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

2) หนวยการเรียนรูท่ี 2 พบวา นักเรียนจะตองไดคะแนนพฤติกรรมดานความรับผิดขอบ 50 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน จึงจะผานเกณฑ โดยมีพฤติกรรมบงช้ีในการประเมิน ไดแก 1) สงงานตรง
เวลา 2) ทํางานท่ีไดรับมอบหมาย 3) ตั้งใจเรียน 4) ทําเวรทําความสะอาด 5) ชวยเหลืองานสังคม 6) ทําประโยชน
แกสวนรวม 7) เคารพกฎระเบียบ 8) ตรงตอเวลา 9) ใชหลักประชาธิปไตย 10) รักษาสาธารณสมบัติ โดยผลการ
ประเมินพบวา นักเรียนมีพฤติกรรมความรับผิดชอบ เทากับ 83.91 ถือวาผานเกณฑ 

3) หนวยการเรียนรูท่ี 3 จากการประเมินกิจกรรมบันทึกความดี นักเรียนจะตองไดคะแนน 80 
คะแนน จากคะแนนเต็ม 150 คะแนน จึงจะถือวาผานเกณฑ โดยผลการประเมินสมุดบันทึกความดี พบวา นักเรียน
มีคะแนนเฉลี่ย เทากับ 124.78 ถือวาผานเกณฑ และจากการสังเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ พบวาในเรื่องความ
รับผิดชอบตอตนเอง นักเรียนสามารถปฏิบัติหนาท่ีตามกิจวัตรประจําวันของนักเรียน เรื่องความรับผิดชอบตอ
โรงเรียน นักเรียนสามารถปฏิบัติตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และเรื่องความรับผิดชอบตอสังคม ชุมชน พบวา
นักเรียนสามารถปฏิบัติหนาท่ีในฐานะความเปนพลเมืองท่ีดี แมจะเปนงานท่ีไมไดรับมอบหมายก็ตาม 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การบูรณาการการจัดการเรียนรูเพ่ือเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบของนักเรียนโรงเรียนบานโนนมวง 
จังหวัดกําแพงเพชร มีกิจกรรมการจัดการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหนักเรียนเรียนรูถึงพฤติกรรมความ
รับผิดชอบท่ีมีอยูภายในตัวของนักเรียน และดึงศักยภาพ ความใฝดีในตนเองใหออกมา กลาท่ีจะทําความดีใหเกิด
ประโยชนตอตนเอง ภูมิใจในตนเอง และจะมีแรงจูงใจในการทําประโยชนใหผูอ่ืนในสังคม ซึ่งสอดคลองกับกรม
วิชาการ (2545, หนา 6) และอรวรรณ เจาะประโคน (2551, หนา 27) ท่ีใหความหมายของความรับผิดชอบวาเปน
สิ่งท่ีบุคคลรูสึกเปนสวนหน่ึงของสังคม ท่ีจะสามารถทําประโยชนตอสวนรวม มีสวนรับผิดชอบในความเจริญหรือ
ความเสื่อมของสังคม รวมท้ังการพยายามทําหนาท่ีของตนเองใหสําเร็จและไดผลดี รวมท้ังการทําหนาท่ีเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม ความรับผิดชอบทางสังคมมักควบคูกับความภูมใิจในตนเอง เมื่อมีความภูมิใจในตนเองจะสามารถ
มีแรงจูงใจในการทําประโยชนใหผูอ่ืนเชนกัน  
 บูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนรู จํานวน 3 รูปแบบการจัดการเรียนรู ไดแก  

1. รูปแบบการจัดการเรียนรูมโนทัศน มุงใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเก่ียวกับมโนทัศนของความ
รับผิดชอบ เพราะหากผูเรียนจะเกิดทักษะพิสัยและจิตพิสัยน้ันสิ่งท่ีเปนพ้ืนฐานคือพุทธิพิสัย สอดคลองกับ Joyce 
และ Weil (1996, p.161) ท่ีกลาววารูปแบบการสอนน้ีเปนรูปแบบการสอนท่ีมุงชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจเน้ือหา
สาระตางๆ และจะสามารถนําไปใชในการทําความเขาใจมโนทัศนอ่ืนๆ รวมท้ังทักษะตางๆ ตอไปได  
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2. รูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชกระบวนการกลุม มุงใหนักเรียนไดนําองคความรูความรับผิดชอบมา
ปฏิบัติใหเกิดเปนรูปธรรมข้ึน โดยมีวัตถุประสงครวมกันและมีการดําเนินการรวมกัน สอดคลองกับทิศนา แขมมณี 
(2552, หนา 143) กลาววากระบวนการกลุมเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูกระบวนการทํางานรวมกัน ให
ผูเรียนเกิดทักษะทางสังคมและสามารถขยายขอบเขตของการเรียนรูไดมากยิ่งข้ึน 

3. รูปแบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิดการพัฒนาดานจิตพิสัยของบลูม โดยมุงใหผูเรียนไดปฏิบัติตน
อยางเปนกระบวนการเริ่มตนจาก องคความรู การตอบสนอง การเห็นคุณคา จนกระท่ังเกิดเปนคานิยมท่ีดีงาม ซึ่ง
สอดคลองกับ Bloom (1956) ท่ีไดจัดลําดับข้ันของการเรียนรูไว 5 ข้ัน ประกอบดวย ข้ันท่ี 1 ข้ันการรับรู (receiving 
or attending) คือการท่ีผู เรียนไดรับรูคานิยมท่ีตองการจะปลูกฝงในตัวผู เรียน ข้ันท่ี 2 ข้ันการตอบสนอง 
(responding) คือการท่ีผูเรียนไดรับรูและเกิดความสนใจในคานิยมน้ัน แลวมีโอกาสไดตอบสนองในลักษณะใด
ลักษณะหน่ึง ข้ันท่ี 3 ข้ันการเห็นคุณคา (valuing) คือการท่ีผูเรียนไดรับประสบการณเก่ียวกับคานิยมน้ัน แลวมี
โอกาสไดตอบสนอง ข้ันท่ี 4 ข้ันการจัดระบบ (organization) คือข้ันท่ีผูเรียนรับคานิยมท่ีตนเห็นคุณคาน้ันเขามาอยู
ในระบบคานิยมของตน ข้ันท่ี 5 ข้ันการสรางลักษณะนิสัย (characterization) คือข้ันท่ีผูเรียนปฏิบัติตนตามคานิยม
ท่ีตนรับมาอยางสม่ําเสมอและทําจนเปนนิสยั เชนเดียวกันนักเรียนท่ีผานกระบวนการกิจกรรมท่ีทําข้ึนน้ัน จะไดรับ
การฝกฝนทักษะความรับผิดชอบจนกระท่ังเล็งเห็นคุณคา และรับเอาสิ่งน้ันเปนคานิยม และทําจนเปนนิสัยเพ่ือให
เกิดประโยชนแกสังคมตอไป 
 
 การเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมโดยการบูรณาการรูปแบบการจัดการเรียนรูตามหนวย
การเรียนรูและกิจกรรมท่ีไดพัฒนาข้ึน จะเห็นไดวานักเรียนในปจจุบันมีความรูเก่ียวกับความรับผิดชอบ ทราบดีวา
ความรับผิดชอบตองปฏิบัติตนเชนใด เพียงผูปกครอง ครูผูดูแล รวมไปถึงคนในสังคมตองรวมกันกระตุนใหพฤติกรรม
ความรับผิดชอบของนักเรียนไดแสดงออกมาปรากฏเปนรูปธรรม เพ่ือใหนักเรียนเห็นวาความรับผิดชอบน้ันมี
ความสําคัญตอสังคมในปจจุบัน นักเรียนบางคนแสดงออกมาจากจิตสํานึกแหงความดีและความรับผิดชอบท่ีอยู
ภายในตัวตนของนักเรียน เพียงสรางโอกาส และพ้ืนท่ีใหนักเรียนไดแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบท่ีเขาเหลาน้ันมี 
เพ่ือใหนักเรียนเปนคนท่ีดีและมีจิตสํานึกแหงความรับผิดชอบเพ่ือสังคมไดอยางยั่งยืน 
 
ขอเสนอแนะการวิจัย 

1. ควรดําเนินกิจกรรมหรือโครงการท่ีเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมท่ีพัฒนาจากภายใน
ใหกับนักเรียนในระดับประถมศึกษา 

2. ควรพัฒนารูปแบบหรือกิจกรรมเสริมสรางพฤติกรรมความรับผิดชอบตอสังคมใหมีความเหมาะสมกับ
ระดับช้ันของนักเรียน เพ่ือใหสอดคลองกับหลักจิตวิทยาการเรียนรูของนักเรียน 
 

เอกสารอางอิง 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ. (2545). แนวทางการวัดและประเมินผลการเรียน. กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภา

ลาดพราว. 
ทิศนา แขมมณี. (2552). ศาสตรการสอน: องคความรูเพ่ือการจัดกระบวนการเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ. กรุงเทพฯ: 

ดานสุทธาการพิมพ. 
อรวรรณ เจาะประโคน. (2551). ปจจัยเชิงสาเหตุท่ีมีอิทธิพลตอทักษะชีวิตของนักเรียนระดับชวงชั้นท่ี 3 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาศรีสะเกษ เขต 3. วิทยานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

Bloom, B. S. (1956). Taxonomy of Educational Objectives. New York: David McKay.  
Joyce, B., & Weil, M. (1996). Models of teaching (5th ed.) London: Allyn and Bacon. 
  

Th
e 4

th 
Ka

mph
ae

ng
 Ph

et 
Ra

jab
ha

t U
niv

erc
ity

 

Na
tio

na
l C

on
fer

en
ce

 


	01 PHS
	02 PHN
	03 PHW
	04 PHW no2
	05 PHW no3



